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- Frånvarande 

Agenda 

Tidpunkt Ärande Bilaga 

 1 Anteckningar från föregående möte  

 2 Ärende 

2.1 Besättning 

2.2 Flyg, offentliga kommunikationer och boende 

2.3 Planering av förnödenheter 

2.4 Utrustning 

2.4.1 Personlig 

2.4.2 Gemensam 

2.5 Investeringar 

2.6 Vaktschema 

2.7 Säkerhet 

2.8 AST 

 
 
 
 
 
 
 

 3 Övrig information  

 4 Aktivitetslista  

 5 Tid för nästa lördagscafé  
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1 Anteckningar från föregående möte 
 
- 

2 Ärenden 

2.1 Besättning 
 
Ingen förändring. 
 
”Se till att din kontaktinformation är uppdaterad. Formulär finns på längst ned på 
sidorna: 
  http://milligor.wordpress.com/crew 
  http://enmilligor.wordpress.com/crew” 

2.2 Flyg, offentliga kommunikationer och boende 
 
Inget nytt. 
 
Micael/Patrik kollar alternativ hamn i Alicante söder om flygplatsen.  
 
Återstår för Micael och Lars att boka flygbiljetter. 

2.3 Planering av förnödenheter 
 
Vi talade om att ta med torkad mat som reserv. Micael, som har torkat en del mat 
tidigare, fick låna med en tork apparat. Vi kommer, om tid finnes, att träffas för att 
laga och provsmaka egen torkad mat. Micael kommer också med förslag på vad 
som kan köpas och vart man kan köpa torkad mat. Kanske kommer vi också att 
kunna ta med vår egen torkade mat om testen avlöper väl. 

2.4 Utrustning 

2.4.1 Personlig 

Inget nytt. 
 
”En lista med personlig utrustning finns publicerad på bloggen under 
http://milligor.wordpress.com/crew.  Kom med förslag så fyller jag på den.” 

2.4.2 Gemensam 
 
Inget nytt. 
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2.5 Investeringar 
 
Jag väntar fortfarande på leverans av beställd utrustning till båten från 
Marinaman. 
 
Sjökläderna är på väg och borde dyka upp under den kommande veckan. 
 
Jag tittar på ett nytt alternativ till livflotte. SEAGO (ISO 9650-1 certifierad) från 
Danmark verkar intressant. 

2.6 Vaktschema 
 

Inget nytt. 

2.7 Säkerhet 

Vi har genomgått en HLR kurs. (Hjärt Lung Räddning). HLR är bra att kunna om 
någon får hjärtstopp. Se bloggen: http://milligor.wordpress.com/2012/03/31/hlr/. 

2.8 AST 

”Lördag den 21/4 kl 16 är samtliga besättningsmedlemmar inklusive familj 
välkomna hem till oss på Kölgatan 11 i Motala. Vi äter en lättare måltid på 
altanen, berättar för våra familjer om kommande äventyr och firar bildandet av 
Alberorosso Sailing Team Sweden (ASTS) med tårta och champagne. 

Om vi har tur med tekniken så får vi också kontakt med Italien.” 

3 Övrig information 

Stefano föreslår att vi seglar med det g:a storseglet av kevlar, vilket vi också har 
tänkt. 

Stefano tyckte också att vi borde diskutera har vi skall hantera toalettbesök 
eftersom toaletten inte har några väggar och mer är en ”nödtoa”. Vi har också 
tänkt på det. Vi får försöka ordna någon form av avskärmning i form av skynke 
eller burka.   ;) 

En extra laptop PC med 11,6” skärm har köpts som reserv för navigering och att 
användas till  dokumentation och loggbok. 
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Vi har diskuterat montering av livflotte. 
Några olika alternativ finns: 

 ståendes mot pushpit 

 liggandes eller ståendes bakom 
storskotskenan 

 liggandes framför rorkulten. I 
detta fall kan flotten fungera som 
fotstöd och som ett litet bord, se 
Lorenzos skiss. Stefano gillar 
Lorenzos idé. Nackdelen kan 
vara att den manuella pumpen till 
barlasttankarna blockeras. 
 

Efter genomgången HLR så fikade vi 
tillsammans. Mikael hade tagit med goda 
bullar och Lars hade med sig bröd. 

Vi bestämnde att träffas för att laga och provsmaka mat från torkade råvaror. 
(Förutsatt att Micael har hunnit med att torka...) 

4 Aktivitetslista 

- 

5 Tid för nästa lördags café 

Lördag 14/4 kl 10 – 12:30. 


